Župnija svetega Andreja Goriče
OD 26. AVGUSTA DO 9. SEPTEMBRA 2018

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Za nami je oratorijski teden. Bili so zares lepi in bogati dnevi za vse, tako za animatorje kot za otroke,
ki so bili na oratoriju. Privlačen je bil predvsem lik letošnjega oratorija, misijonar med ameriškimi Indijanci
in božji služabnik Friderik Baraga. Lepo se zahvaljujem voditelju oratorija Domnu Kosu in njegovi ekipi
animatorjev, ki so žrtvovali veliko svojega prostega časa v pripravi in čudoviti izvedbi oratorijskega programa.
Gre za veliko požrtvovalno delo mladih ljudi, ki so bili kot prostovoljci pripravljeni žrtvovati ogromno časa za
otroke, medtem ko so njihovi sošolci uživali na prijetnih počitnicah. Hvala tudi vsem kuharicam in kuharjem
oratorijskih kosil ter hvala vsem, ki ste nas obsipavala s pecivom, sladkarijami in sadjem. Otroci so vam zelo
hvaležni, da ste jim omogočili tako lep teden počitnic in duhovne priprave na novo šolsko in veroučno leto.
Pred nami je novo šolsko leto. Glede poučevanja verouka še nismo vse dorekli. Urnik bo pripravljen do
izida naslednjih oznanil, ker bomo z rednim veroukom začeli 10. septembra. Ker sem župnik na dveh župnijah
potrebujemo tudi več sodelovanja župljanov v obeh župnijah. Dokler bomo imeli dovolj domačih voditeljev
verouka, bomo lahko imeli verouk v Goričah, sicer ga bo treba povezovati s Trstenikom. Zato bomo veseli
vsakega, ki bi bil pripravljen priskočiti na pomoč s kakšno uro prostovoljnega dela z veroučno skupino.
8. septembra je praznik Marijinega rojstva ali Mali šmaren. V cerkvenem letu slovesno praznujemo
samo tri rojstne dneve: Jezusovega, Marijinega in rojstni dan Janeza Krstnika. Marija je naša nebeška Mati,
pomočnica in zagovornica pri Bogu, zato je prav, da jo na njen praznik počastimo s čim večjo udeležbo pri
maši. Ker je ta dan sobota, bo praznična maša zvečer ob 19.00.
Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Če ljubezen postane zgolj obojestranska privlačnost ali
nedoločena naklonjenost, to vodi k veliki krhkosti zakonske skupnosti, ko naklonjenost zaide v krizo ali
ko popusti telesna privlačnost. Ker je to pogost pojav, se spremljanje v prvih letih zakona kaže kot nujno
potrebno, da bi lahko zavestno in svobodno odločitev za medsebojno dokončno pripadnost in ljubezen
poživili in poglobili. Pogosto je zaročni čas kratek in se za poroko iz različnih vzrokov odločijo prehitro. To
je danes še posebej velik problem, ker se je psihološko zorenje mladih ljudi zakasnilo. Zato morajo pogosto
novoporočenci nadoknaditi tisto, kar bi morali uresničiti v zaročnem času. (217)
V septembru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

OBVESTILA

yy NEDELJA, 26. AVGUST: 21. nedelja med letom.
yy NEDELJA, 2. SEPTEMBER: 22. nedelja med letom – angelska nedelja, ob 11.00 maša na Mali Poljani ob
zaključku pašne sezone.
yy SOBOTA, 8. SEPTEMBER: praznik Rojstva Device Marije – Mali šmaren. Sveta maša ob 19.00.
yy NEDELJA, 9. SEPTEMBER: 23. nedelja med letom.

NAMEN SVETIH MAŠ: 26. AVGUST – 9. SEPTEMBER 2018
NEDELJA, 26. AVGUST
21. nedelja med letom
Ivana Bichler
PONEDELJEK, 27. AVGUST
Monika
TOREK, 28. AVGUST
Avguštin
SREDA, 29. AVGUST
Sabina
ČETRTEK, 30. AVGUST
Feliks (Srečko)
PETEK, 31. AVGUST
Pavlin
SOBOTA, 1. SEPTEMBER
Egidij (Tilen)
NEDELJA, 2. SEPTEMBER
22. nedelja med letom
Marjeta
PONEDELJEK, 3. SEPTEMBER
Gregor Veliki
TOREK, 4. SEPTEMBER
Rozalija Sicilska
SREDA, 5. SEPTEMBER
Mati Terezija
ČETRTEK, 6. SEPTEMBER
Zaharija
PETEK, 7. SEPTEMBER
Regina
SOBOTA, 8. SEPTEMBER
Marijino rojstvo
NEDELJA, 9. SEPTEMBER
23. nedelja med letom
Peter Klaver

10.00: ZA + FRANCKO KERN, dar vaščanov z Letenic
19.30: ZA + ZDENKO VINDIŠ
19.30: ni mašnega namena
19.30: ni mašnega namena
19.30: ni mašnega namena
19.30: ZA + BRANKA ZAPLOTNIKA, IVANKO TAVČAR IN
JOŽETA OMANA
16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA + STANETA MOHARJA
10.00: 1. ZA + ANTONA (obl.) IN MARIJO MALI TER STARŠE
DOUŽAN
2. ZA + BOŽJI BLAGOSLOV IN VARSTVO NAŠIH DRUŽIN
19.30: ni mašnega namena
19.30: ni mašnega namena
19.30: ni mašnega namena
19.30: ZA ++ STARŠA JOŽEFO IN PETRA VALTERJA
19.30: ZA + JOŽETA SNEDICA, dar družine Remic
16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA + MARJANA KOKALJA (obl.)
10.00: ZA + FRANCKO KERN, dar Letenic
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